
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2022 

 

PRIMEIRA ERRATA DO EDITAL Nº 001/2022 

O Prefeito Municipal de Novo Progresso, no uso de suas atribuições, torna pública, para ciência dos interessados, 
retificações no Edital n° 01/2022/PMNP, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais 
itens/subitens e anexos do edital supracitado, não alterados nesta errata. 

Onde se lê ANEXO I TABELA DE CARGOS NÍVEL MÉDIO 

 

Motorista de 
Veículo Pesado 
Educacional – 
Zona Urbana 

 

 

 

Certificado de Conclusão do 
Ensino Fundamental expedido 

por Instituição de Ensino 
devidamente Reconhecida por 
Órgão Competente + Carteira 

Nacional de Habilitação 
Categoria “D”/”E” + Curso 

especializado para condutores 
de veículo escolar, 

reconhecido pelo competente 
órgão de Trânsito 

 

 

5 

+ 

Cadastro 
Reserva 

R$ 
2.352,05 

(Poderá 
ser 

acrescido 
gratificaçã
o inerente 
ao cargo e 

outras 
prerrogativ

as da 
função) 

40 Horas 
Semanai

s 

(exceto 
para os 
cargos 

com 
jornadas 
especiai

s 
estabele
cidas em 

lei 
específic

a) 

 

 

Conduzir estudantes aos estabelecimentos de 
ensino, quando necessário; Zelar pela 

integridade física dos estudantes dirigindo com 
habilidade e se relacionando com os alunos 

passageiros de forma idônea e moral; 
Responsabilizar-se pela entrega de 

correspondência, volumes e cargas em geral do 
Sistema de Ensino; Transmitir recados; Cuidar 
do abastecimento e conservação do veículo; 

Registrar em formulário próprio, o consumo de 
combustível; Fazer reparos de emergência no 

veículo sob seus cuidados, quando necessário; 
Participar de reuniões, encontros, seminários, 
congressos e cursos na sua área de atuação; 

Manter o interior do veículo limpo e higienizado; 
Efetuar outras tarefas correlatas ao cargo. 

 

 

Motorista de 
Veículo Pesado 
Educacional _ 

Zona Rural 

 

 

Certificado de Conclusão do 
Ensino Fundamental expedido 

por Instituição de Ensino 
devidamente Reconhecida por 
Órgão Competente + Carteira 

Nacional de Habilitação 
Categoria “D”/”E” + Curso 

especializado para condutores 
de veículo escolar, 

reconhecido pelo competente 
órgão de Trânsito 

 

 

 

15 

+ 

Cadastro 
Reserva 

R$ 
2.352,05 

(Poderá 
ser 

acrescido 
gratificaçã
o inerente 
ao cargo e 

outras 
prerrogativ

as da 
função) 

40 Horas 
Semanai

s 

(exceto 
para os 
cargos 

com 
jornadas 
especiai

s 
estabele
cidas em 

lei 
específic

a) 

 

 

Conduzir estudantes aos estabelecimentos de 
ensino, quando necessário; Zelar pela 

integridade física dos estudantes dirigindo com 
habilidade e se relacionando com os alunos 

passageiros de forma idônea e moral; 
Responsabilizar-se pela entrega de 

correspondência, volumes e cargas em geral do 
Sistema de Ensino; Transmitir recados; Cuidar 
do abastecimento e conservação do veículo; 

Registrar em formulário próprio, o consumo de 
combustível; Fazer reparos de emergência no 

veículo sob seus cuidados, quando necessário; 
Participar de reuniões, encontros, seminários, 
congressos e cursos na sua área de atuação; 

Manter o interior do veículo limpo e higienizado; 
Efetuar outras tarefas correlatas ao cargo. 

 

 

 



Leia-se ANEXO I TABELA DE CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

Motorista de 
Veículo Pesado 
Educacional – 
Zona Urbana 

 

 

 

Certificado de Conclusão do 
Ensino Fundamental expedido 

por Instituição de Ensino 
devidamente Reconhecida por 
Órgão Competente + Carteira 

Nacional de Habilitação 
Categoria “D”/”E” + Curso 

especializado para condutores 
de veículo escolar, 

reconhecido pelo competente 
órgão de Trânsito 

 

 

 

5 

+ 

Cadastro 
Reserva 

R$ 
2.352,05 

(Poderá 
ser 

acrescido 
gratificaçã
o inerente 
ao cargo e 

outras 
prerrogativ

as da 
função) 

40 
Horas 

Semanai
s 

(exceto 
para os 
cargos 

com 
jornadas 
especiai

s 
estabele

cidas 
em lei 

específic
a) 

 

 

Conduzir estudantes aos estabelecimentos de 
ensino, quando necessário; Zelar pela integridade 
física dos estudantes dirigindo com habilidade e 
se relacionando com os alunos passageiros de 
forma idônea e moral; Responsabilizar-se pela 

entrega de correspondência, volumes e cargas em 
geral do Sistema de Ensino; Transmitir recados; 

Cuidar do abastecimento e conservação do 
veículo; Registrar em formulário próprio, o 

consumo de combustível; Fazer reparos de 
emergência no veículo sob seus cuidados, quando 

necessário; Participar de reuniões, encontros, 
seminários, congressos e cursos na sua área de 

atuação; Manter o interior do veículo limpo e 
higienizado; Efetuar outras tarefas correlatas ao 

cargo. 

 

 

Motorista de 
Veículo Pesado 
Educacional _ 

Zona Rural 

 

 

Certificado de Conclusão do 
Ensino Fundamental expedido 

por Instituição de Ensino 
devidamente Reconhecida por 
Órgão Competente + Carteira 

Nacional de Habilitação 
Categoria “D”/”E” + Curso 

especializado para condutores 
de veículo escolar, 

reconhecido pelo competente 
órgão de Trânsito 

 

 

 

15 

+ 

Cadastro 
Reserva 

R$ 
2.352,05 

(Poderá 
ser 

acrescido 
gratificaçã
o inerente 
ao cargo e 

outras 
prerrogativ

as da 
função) 

40 
Horas 

Semanai
s 

(exceto 
para os 
cargos 

com 
jornadas 
especiai

s 
estabele

cidas 
em lei 

específic
a) 

 

 

Conduzir estudantes aos estabelecimentos de 
ensino, quando necessário; Zelar pela integridade 
física dos estudantes dirigindo com habilidade e 
se relacionando com os alunos passageiros de 
forma idônea e moral; Responsabilizar-se pela 

entrega de correspondência, volumes e cargas em 
geral do Sistema de Ensino; Transmitir recados; 

Cuidar do abastecimento e conservação do 
veículo; Registrar em formulário próprio, o 

consumo de combustível; Fazer reparos de 
emergência no veículo sob seus cuidados, quando 

necessário; Participar de reuniões, encontros, 
seminários, congressos e cursos na sua área de 

atuação; Manter o interior do veículo limpo e 
higienizado; Efetuar outras tarefas correlatas ao 

cargo. 

 

 

Novo Progresso/PA, 09 de Dezembro de 2022. 
 

Gelson Luiz Dill  
Prefeito Municipal de Novo Progresso 


